Revistă Parohială, Anul II, nr.20, Luna FEBRUARIE 2015
Din cuprins:
 Despre Sfântul Ioan Gură de
Aur;
 Explicarea Sfintei Liturghii;
 Despre misiunea Parohiei;
 Sfinți în Februarie;
 Evenimente Parohiale;
 Învățături duhovnicești;
 Jurnal de gospodină;
 Povestea vorbei;
 Să cunoaștem România;
 Colțul copilăriei;
 Sfatul medicului;
 Meditații.

Programul liturgic pe Luna Februarie 2015
 1 Februarie 2015: Duminica a 33-a după Rusalii (a Vameșului și a
Fariseului – Începutul Triodului); ora 09:30 Utrenia; ora 10:30 Sfânta
Liturghie;
 2 Februarie 2015, Luni: Întâmpinarea Domnului; ora 09:30 Utrenia;
ora 10:30 Sfânta Liturghie;
 8 Februarie 2015: Duminica a 34-a după Rusalii (a Întoarcerii Fiului
Risipitor); ora 9:30 Utrenia; ora 10:30 Sfânta Liturghie;
 15 Februarie 2015: Duminica Înfricoșătoarei Judecăți (a lăsatului sec
de carne); ora 09:30 Utrenia; ora 10:30 Sfânta Liturghie;
 22 Februarie 2015: Duminica Izgonirii lui Adam din Rai (a lăsatului
sec de brânză); ora 09:30 Utrenia; ora 10:30 Sfânta Liturghie;
 28 Februarie 2015, Sâmbătă: Sâmbăta Sfântului Teodor; ora 10:00
Pomenirea morților.

„Dumnezeu Şi-a ales pe cele nebune ale lumii, ca să ruşineze pe cei înţelepţi;
Dumnezeu Şi-a ales pe cele slabe ale lumii, ca să le ruşineze pe cele tari; Dumnezeu Şi-a ales
pe cele de neam jos ale lumii, pe cele nebăgate în seamă, pe cele ce nu sunt, ca să nimicească
pe cele ce sunt.” (1 Corinteni 1. 27 – 28)
De multe ori noi vorbim de Dumnezeu și ne imaginăm că El este de partea noastră, este de
acord cu noi în tot ce facem, iar dacă nu ne ceartă, înseamnă că nu greșim nimic. Dar oare, așa
stau lucrurile? Dacă auzim că trebuie să-l iubim pe aproapele ca pe noi înșine, dar nu facem acest
lucru, suntem îndreptățiți ca măcar să pomenim numele lui Dumnezeu pe buzele noastre? Sfântul

Ioan Evanghelistul zice că Dumnezeu este iubire. Deci gândindu-ne numai la Dumnezeu, ca
urmare firească apare iubirea. Iar vorbind de iubire curată (în Duh și în adevăr), înțelegem că
finalitatea iubirii este Dumnezeu. Oare pentru cine s-a zis în Vechiul Testament: „Să nu iei
numele Domnului Dumnezeului tău în deșert”? Nu s-a zis oare pentru noi, cărora ne place să
amestecăm sensurile cuvintelor și să disociem, în același timp, teoria de practică? Câteodată ne
culcăm pe o ureche că dacă Dumnezeu nu ne ceartă, atunci noi suntem drepți înaintea Lui.
Atunci de ce zice Sfântul Apostol Pavel că dacă suntem fără de certare, de care toți au parte (și
care este semnul iubirii lui Dumnezeu către noi, căci pe fiul pe care îl iubește, îl ceartă și pe care
îl primește, îl bate), suntem fii din desfrânare și nu fii adevărați? Privindu-ne pe noi oamenii,
atunci când ne pasă de cineva, îi atragem atenția atunci când greșește. Dar dacă nu ne pasă de el,
îl lăsăm să meargă pe calea pierzării, fără să-i zicem nimic și mai așteptăm și cu nerăbdare să
vedem când va cădea, ca să putem să ne trufim noi mai bine.
Dar să revenim la alegerile lui Dumnezeu. Noi oamenii ne alegem singuri calea pe care
mergem. Și când începem să ne trufim câte puțin în fiecare zi, atunci se găsește câte un om mai
amărât care să ne dea câte o lecție de viață. De ce se întâmplă asta? Pentru că se zice că puterea
lui Dumnezeu se arată în neputință. Mântuitorul îi punea în gardă pe Sfinții Apostoli pentru ce
aveau să pătimească, atunci când le spunea: „Dacă ați fi din lume, lumea ar iubi pe al său; dar
pentru că Eu v-am ales pe voi din lume, de aceea vă urăște pe voi lumea”. Gândind la aceste
lucruri, ar trebui să luăm seama cum gândim despre noi. Pe ceilalți îi judecăm tot timpul cu
asprime, iar la noi ne uităm cu îngăduință. Dar să nu ne înșelăm. Dacă nu suntem aleșii lui
Dumnezeu, ci ai lumii? Iar dacă noi căutăm mai mult prietenia lumii, ne facem vrăjmași lui
Dumnezeu. Putem oare, să ne măsurăm singuri valoarea, prin mulțimea banilor sau a prietenilor?
Știm bine că Dumnezeu nu caută la fața omului, ci la inima lui, la sufletul lui. Iar valoarea
sufletului e dată de virtuți. Nu se cer o mulțime de virtuți. Ci una măcar de am face-o, să o facem
cu desăvârșire. Că nici Mântuitorul nu a zis: „Fericiți cei” care împlinesc toate virtuțile. Ci
fiecare fericire reprezintă o virtute, pentru că în casa Tatălui ceresc, multe locașuri sunt, pregătite
pentru cei ce se ostenesc: mântuire pentru cine se ostenește măcar cu o virtute și desăvârșire
pentru cei care se ostenesc mai mult decât alții, să ajungă la asemănarea cu Dumnezeu.
Câteodată ne sfiim de cei nebăgați în seamă și îi disprețuim și noi, deși îngerii lor văd
pururea fața Tatălui Celui din ceruri și ei sunt frații mai mici ai lui Hristos. Însuși Mântuitorul a
fost disprețuit ca piatra nebăgată în seamă de ziditori. Dar a ajuns să fie așezată în capul
unghiului, adică a ajuns temelia Bisericii. Prin alegerea noastră putem fi pietre de temelie a
Bisericii, sau neghina neroditoare ce va fi culeasă la Judecată și legată în snopi, apoi arsă în foc.
Să ne străduim să ne smerim, ca să primim har de la Dumnezeu. Și chiar dacă pentru lume
vom părea nebuni, slabi, de neam jos, nebăgați în seamă, inexistenți, având smerenie și iubire
față de toți (inclusiv față de vrăjmașii care ne urăsc), putem deveni vase ale alegerii lui Dumnezu
și putem să-i zidim sufletește și pe ceilalți, pentru mântuirea lor și a noastră a tuturor!
Preot Nicolae Floroiu

VIAȚA ȘI ACTIVITATEA SFÂNTULUI IOAN GURĂ DE AUR (2)
Dușmanii Sfântului Ioan Gură de Aur au continuat intrigile și le-au extins cu tenacitate la curte,
unde Eutropiu căzuse în dizgrație, iar împărăteasa Eudoxia conducea afacerile imperiului, împăratul
Arcadiu lăsându-i acesteia mână liberă. Chiar unii episcopi, cum au fost Severian de Gabala, Acacciu
de Beroea și Antiohie de Ptolemais, au făcut tot ceea ce le-a stat în putință pentru a o porni pe
împărăteasa Eudoxia împotriva lui.
Dușmanul lui cel mai important a rămas, însă, Teofil de Alexandria.
Animozitățile sunt intensificate după ce Ioan Hrisostom îi primește pe frații
Lungi, acuzați de origenism și alungați din Egipt de patriarhul Teofil, pe
care îi găzduiește, fără a intra în comuniune cu ei. Deși frații Lungi i-au
adresat lui Ioan o plângere împotriva lui Teofil, acesta nu o ia în
considerare. Aceștia se plâng împăratului Arcadiu, care îl convoacă pe
Teofil la Constantinopol pentru a răspunde acuzelor aduse de ei. Teofil își ia
o serie de precauții, trimițându-l înainte pe episcopul Epifanie de Salamina,
care urma să-l acuze pe Ioan de origenism. Acesta își dă seama de intrigă și
se întoarce in Salamina.
Teofil vine la Constantinopol însoțit de 26 de episcopi și, raliindu-și încă 10 episcopi
nemultumiți și trei văduve care se considerau nedreptățite de Ioan, la care se adaugă însăși
împărăteasa Eudoxia, îl convoacă pe Ioan la un sinod la Stejar, localitate nu departe de Calcedon,
spre a se dezvinovăți de diverse acuze pe care aceștia i le-au adus, în general 12 capete de acuzare.
Ioan nu se prezintă la sinod și în consecință, a fost depus din treapta în anul 403. Împăratul
ratifică hotărârea sinodului și îl trimite pe Ioan în exil în Bitinia. Exilul nu a durat multă vreme,
deoarece, înspăimântat de mișcările populației și de cutremurul puternic care a avut loc în acea
perioadă, îl recheamă în scaun. Populația îl primește triumfal. Cu această ocazie, el ține o predică în
Biserica Sfinților Apostoli, fără a critica în vreun fel curtea imperială. Ba mai mult, a doua zi, el ține
o predică în care vorbește în termeni deosebiți la adresa împărătesei.
Pacea nu durează mult timp. Sfântul Ioan critică din nou dezmățul și zarva care s-au iscat de
sărbătoririle ocazionate de ridicarea unei statui de argint a împărătesei Eudoxia, nu departe de
biserica unde slujea Sfântul Ierarh. Acest lucru a fost văzut de dușmanii săi ca un afront la adresa
împărătesei, care nu și-a ascuns nicidecum resentimentele. Evenimentele s-au precipitat după ce
Sfântul Ioan predică de ziua Sfântului Ioan Botezătorul, începându-și predica astfel: „Din nou
Irodiada se agită; din nou se tulbură; din nou dansează și cere din nou capul Sfântului Ioan pe tavă”.
Aceste cuvinte au fost considerate ca fiind o aluzie directă la adresa împărătesei Eudoxia. Suparată,
ea cere împăratului să-l trimită pe Ioan în exil, pe motiv că și-a preluat funcțiile sacerdotale în mod
ilegal; împăratul îi poruncește să nu mai slujească, însă Ioan refuză să se supună. Ca urmare, i se
interzice să folosească vreo biserică. Ioan respectă de această dată porunca împăratului și se adună cu
toți credincioșii în clădirea băilor publice, numită Constantiniana, unde s-a făcut slujba de
priveghere, iar catehumenii au fost botezați.
Aceste evenimente se petreceau în perioada Paștilor. A treia zi după Paști, Ioan este arestat, iar
după Rusalii a fost trimis în exil. Însoțit de o trupă de soldați traci, el este îmbarcat cu destinația
Cucuzis sau Arabissos în Armenia Mică. În scaunul rămas vacant, a fost ales Arsacius și după

moartea acestuia, Atticus, ambii dușmani înverșunați ai Sfântului Ioan și acuzatori la sinodul de la
Stejar; întrucât susținătorii Sfântului Ioan au refuzat să-i recunoască, li s-au confiscat averile și au
fost trimiși in exil.
Viața în exil nu a fost deloc ușoară; în pofida bolii care îi măcina trupul, Sfântul Ioan s-a dăruit
trup și suflet activității pastorale, reputația sa atrăgând un număr din ce în ce mai mare de credincioși;
întrucât popularitatea sa era în creștere și în condițiile nemiloase de exil, inamicii săi intervin pe
lângă împărat, care îl trimite într-un loc cu totul neprielnic pentru sănătatea deja șubrezită a marelui
Ierarh, și anume la Pityum, un orășel pe malul răsăritean al Mării Negre. El nu rezistă călătoriei și
decedează la Comana în Pont, la 14 septembrie 407.
Rămășițele sale pământești au fost aduse la Constantinopol și așezate în Biserica Sfinților
Apostoli în 438. Cortegiul a fost întâmpinat de către împăratul Teodosie al II-ea, care, „plecându-și
fruntea și fața pe raclă, s-a rugat pentru părinții săi, să fie iertați pentru cele ce din neștiință au greșit”
(Teodoret).
Înainte de a pleca din nou în exil, Ioan a intervenit prin scrisori pe lângă papa Inocentiu,
Venerius de Milan și Chromatius de Aquileia, cerându-le sprijin să fie judecat din nou. Intervenția lui
Ioan găsește răspuns la Paladie. Papa se adresează familiei imperiale, trimițând o scrisoare printr-o
delegație; în scrisoare el anunță o serie de pedepse pentru intriganți. Astfel, în cazul lui Arsacius, cel
care i-a luat locul lui Ioan, s-a cerut să fie oprit de la Sfintele Taine, iar Teofil, să fie caterisit și
anatematizat. Delegația a fost însă sechestrată și oprită să intervină în evenimente. La aflarea acestei
știri, împăratul Arcadie a dispus ca Marian, prefectul orașului, și fiii săi să fie uciși, și a pedepsit-o
personal pe împărăteasă; împăratul îi scrie papei Inocentiu. Papa insistă pentru convocarea unui sinod
la Tesalonic care să îl judece pe Teofil. Sinodul nu se va ține.Tensiunea cu Biserica din Apus se
aplanează numai după ce Atticus, patriarh de Constantinopol, trece din nou în diptice numele
episcopului Ioan.
EXPLICAREA SFINTEI LITURGHII (2)
Cine poate săvârşi slujba Sfintei Liturighii? Numai arhiereii şi preoţii cu hirotonie legală,
adică sfinţiţi şi aşezaţi după rânduiala canonică a Bisericii. Cei caterisiţi sau îndepărtaţi din slujbă şi
cei vinovaţi de păcate grele nu mai pot liturghisi. Diaconul nu poate sluji singur, ci totdeauna numai
cu preotul. În afară de preotul săvârşitor al Sfintei Jertfe, pentru săvârşirea Sfinei Liturghii mai
trebuie neapărat cel puţin un cântăreţ care să dea răspunsurile la strană şi să ajute pe preot în anumite
momente ale slujbei. Acesta conduce în cântările Sfintei Liturghii pe credincioşii care iau parte la
slujbă.
Unde se săvârşeşte Sfânta Liturghie? Numai în biserică sau în paraclise şi capele sfinţite şi cu
Antimis, în partea cea mai sfântă, adică în Sfântul Altar. Numai în cazuri cu totul excepţionale, ca de
pildă pe câmpul de luptă, şi numai cu învoirea episcopului locului, Sfânta Liturghie se poate săvârşi
şi în afară de biserică, într-o casă sau într-un loc curat, pe o masă pe care se întinde Sfântul Antimis.
Fără de el nu se poate săvârşi Sfânta Liturghie nici în biserica, unde stă totdeauna pe Sfânta Masă; şi
nici în afară de biserică.
În ce zile şi în ce vreme din zi se săvârşeşte Sfânta Liturghie? În mânăstiri şi în catedralele
episcopale se săvârşeşte Sfânta Liturghie în fiecare zi. În bisericile de enorie se face Sfânta Liturghie

de obicei numai în zilele de Duminică şi în sărbători, iar în zilele din cursul săptămânii se face numai
atunci când este nevoie, mai ales sâmbăta, când se fac parastase şi pomeniri pentru morţi. Cât
priveşte vremea anumită sau ceasul din zi la care trebuie să înceapă slujba Sfintei Liturghii, după
predania veche a Bisericii, este ceasul al treilea din zi, care corespunde cam cu ora 9 dimineaţa, după
numărătoarea noastră, când Domnul a fost răstignit pe cruce (Marcu 15. 25) şi când S-a pogorât
Sfântul Duh peste Sfinţii Apostoli. De va fi nevoie, se poate săvârşi Sfânta Liturghie şi mai devreme
sau mai târziu, dar nu mai înainte de a se lumina de ziuă şi nici după amiază. Abateri de la această
regulă se fac numai la anumite praznice împărăteşti, şi anume la Paşte, la Crăciun (nu peste tot) şi în
unele locuri la Bobotează, când Sfânta Liturghie se săvârşeşte dis-de-dimineaţă.
Sunt, în cursul anului, şi zile în care nu se face Liturghie, nici chiar în mânăstiri? Da. Sunt
acele zile în care Tipicul şi cărţile de slujbă prevăd ajunarea deplină, adică post desăvârşit până seara,
şi anume:
a) Vinerea Patimilor (fiind zi de întristare şi de post negru, ziua în care Domnul a fost răstignit
pe Cruce şi îngropat);
b) Luni şi marţi în prima săptămână din Postul Paştilor (fiind primele zile de post, cu ajunare
deplină).
c) Miercurea şi vinerea din Săptămâna Brânzei (fiind zile premergătoare şi pregătitoare pentru
Postul Păresimilor, cu ajunare şi metanii);
e) Vinerea dinaintea Crăciunului şi a Bobotezei, când aceste două sărbători cad duminică sau
lunea (pentru că atunci se ajunează).
Câte Liturghii avem în Biserica Ortodoxă? Avem trei Liturghii, şi anume:
a) Liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului († 407);
b) Liturghia Sfântului Vasile cel Mare, Arhiepiscopul Cezareei Capadociei († 379);
c) Liturghia Darurilor mai înainte sfinţite sau a Sfântului Grigorie cel Mare (Dialogul),
Episcopul Romei († 604).
Unde găsim scrisă rânduiala acestor Liturghii? În cartea de slujbă cu titlul: Sfintele şi
dumnezeieştile Liturghii, pe care noi o numim de obicei, mai pe scurt, Liturghierul şi care se află
totdeauna în Altar, la îndemâna preotului liturghisitor.
Aceste trei Liturghi se pot săvârşi oricând în timpul anului? Nu, ci fiecare dintre ele se
săvârşeşte numai în anumite răstimpuri din cursul anului, în felul următor:
a) Liturghia Sfântului Vasile se săvârşeşte numai de 10 ori pe an, şi anume:
- în primele cinci duminici din Postul Mare;
- în joia şi sâmbăta Patimilor;
- în ajunul Crăciunului (24 decembrie) şi ajunul Bobotezei (5 ianuarie);
- în ziua Sfântului Vasile (1 ianuarie).
b) Liturghia Darurilor mai înainte sfinţite se slujeşte (în mânăstiri) în tot timpul Postului Mare,
în afară de următoarele zile din postul acesta:
-toate sâmbetele (când se săvârşeşte Liturghia Sfântului Ioan, iar în Sâmbăta Patimilor, a
Sfântului Vasile);
-toate Duminicile (când se săvârşeşte Liturghia Sfântului Vasile, iar în Duminica Floriilor, a
Sfântului Ioan);
- sărbătoarea Bunei-Vestiri (când se face Liturghia Sfântului Ioan);

- Joia Patimilor (când se face Liturghia Sfântului Vasile);
- Luni şi marţi din prima săptămână şi Vinerea Patimilor (zile în care nu se face nici o
Liturghie).
În bisericile de mir, Liturghia Darurilor mai înainte sfinţite se slujeşte de obicei numai
miercurea şi vinerea din Postul Mare (mai ales în prima săptămână).
c) Liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur se face în toate celelalte zile de Duminici şi sărbători
din timpul anului în care nu se săvârşeşte vreuna din celelalte două Liturghii. Ea este Liturghia
obişnuită în Biserica Ortodoxă, săvârşindu-se de cele mai multe ori în cursul anului bisericesc.
DESPRE MISIUNEA PAROHIEI (2)
Organizarea Bisericii Primare (continuare)
Răspândirea creștinismului până la începutul secolului IV
Episcopul era prezbiterul cel mai de seamă din fruntea comunităţii. Identitatea de nume la
început, cu preoţii (presbiter-episcop), nu poate induce în eroare asupra deosebirii lor. Dar cu mult
mai mult decât numele, interesează funcţiile și cinstea, iar ele sunt deosebite. Spre sfârșitul sec. I,
cele trei categorii de slujitori erau bine diferenţiate ca nume, ca atribuţii și ca cinste. Sfântul Ignatie,
episcop al Antiohiei, afirma: « ...Vă îndemn să vă străduiţi să le faceţi pe toate în unire cu Dumnezeu,
având întâistătător, pe episcop, care este în locul lui Dumnezeu, pe preoţi care sunt în locul soborului
Apostolilor și pe diaconi, care-mi sunt așa de dragi, cărora li s-a încredinţat slujirea lui Iisus Hristos »
(Epistola către Magnezieni VI). Sfătuind creștinii spre respectul de ierarhie, Sfântul Ignatie
îndeamnă, în Epistola către Tralieni, II: «când vă supuneţi episcopului ca lui Iisus Hristos, îmi păreţi
că vieţuiţi nu după om, ci după Iisus Hristos... Să nu faceţi nimic fără episcop, ci să vă supuneţi și
preoţimii ca Apostolilor lui Hristos, nădejdea noastră... Trebuie ca și diaconii, ca slujitori ai Tainelor
lui Iisus Hristos, să placă tuturor în tot chipul, că nu sunt slujitori ai mâncărurilor și băuturilor, ci
slujitori ai lui Dumnezeu». Tot Sfântul Ignatie recomandă creștinilor, în Epistola către Smirneni VIII:
«cu toţii urmaţi pe episcop, după cum Iisus Hristos pe Tatăl, iar pe preoţi ca pe Apostoli; pe diaconi
respectaţi-i ca pe porunca lui Dumnezeu... Acea Euharistie să fie socotită bună care este făcută de
episcop, sau de cel căruia episcopul i-a îngăduit. Unde se vede episcopul, acolo să fie și mulţimea
credincioșilor, după cum unde este Iisus Hristos, acolo este și Biserica Universală». Sfântul Clement
Romanul (91-100), în prima sa Scrisoare către Corinteni (LX-LXIV), amintește cele trei trepte ale
Ierarhiei creștine: episcopi, preoţi și diaconi, pe care-i compară cu arhiereii, preoţii și leviţii
Vechiului Testament. Din scrierile neo-testamentare rezultă că episcopii, preoţii și diaconii aveau în
grija lor săvârșirea cultului, predicarea cuvântului, administrarea comunităţii, supravegherea vieţii
morale și impunerea disciplinei creștine.
Harismaticii. Au existat în Biserica primară, pentru un timp, unii creștini înzestraţi de
Dumnezeu, cu daruri și puteri supranaturale (1 Corinteni 12. 28-30; Romani 12. 6-8; Efeseni 4. 11),
numite harisme, de la numele cărora ei s-au numit harismatici. Harismele au fost un dar special
acordat Bisericii primare, pentru creșterea și consolidarea ei. După epoca apostolică, ele s-au stins
treptat, iar cu timpul au încetat. Dintre ei, cei mai însemnaţi sunt: Apostolii, proorocii, dascăliiînvăţătorii, evangheliștii, profeţii (erau chiar femei profetese-fiicele diaconului Filip).

Răspândirea creștinismului până la începutul secolului IV
Creștinismul s-a răspândit în Imperiul Roman, în primele trei secole, și a trecut în unele părţi
peste graniţa lui, cum este cazul Armeniei, unde a devenit religie de stat, la începutul secolului al IVlea. Martiriul însuși răspândea creștinismul, dovedind nevinovăţia, puterea de convingere și curăţia
lui. Creștinismul aducea idei noi, iar moralitatea creștinilor atrăgea continuu noi aderenţi către
Biserică. Acţiunea harismaticilor impresiona pe adepţii religiilor antice. Creștinismul câștiga din ce
în ce mai mult teren încât neliniștea administraţia romană. Pliniu cel Tânăr, în scrisoarea către
împăratul Traian își manifesta îngrijorarea că «superstiţia cea mare s-a răspândit pretutindeni», fapt
care golea templele. La început creștinii proveneau din clasele de jos și de mijloc. Au fost atrași la
creștinism și persoane de rang social înalt, precum Sergius Paulus, proconsulul Ciprului și Dionisie
Areopagitul, la Atena. Pătrunde din sec. I în rândul aristocraţiei romane, din rândurile cărora se
recrutează scriitori și teologi, episcopi și martiri de seamnă: Justin Martirul și Filozoful, Taţian,
Atenagora, profesorii Școlii alexandrine, Apollonius, Ciprian. În primul secol comunităţile creștine
se grupau pe coastele Mării Mediterane în: Palestina, Asia Mică (Misia, Phrigia, Pamfilia, Licaonia),
Syria și Osrhoene-Edessa, sudul Greciei, gurile Nilului și coastele vestice ale Peninsulei Italice. Încă
de la începutul secolului al II-lea, creștinii aveau conștiinţa numărului lor. În acest sens, Tertulian
scria: «Suntem de ieri și am umplut toate ale voastre: orașele, insulele, locurile întărite, municipiile,
târgurile, chiar castrele, triburile, decuriile, palatul, senatul, forul; nu v-am lăsat decât templele»
(Apologeticum 37, 4).
În secolul al II-lea se înmulţesc comunităţile creștine în Capadocia, Bithynia, Galatia, în Africa
Proconsulară – în jurul Cartaginei. Spre anul 300, populaţie majoritar creștină se întâlnește în
Bithynia, Phrigia, Pisidia, Armenia – unde creștinismul devine și religie de stat sub regele Tiridate –
Oarhoene, Africa Proconsulară. Informaţiile istorice oferă date complementare în privinţa răspândirii
creștinismului. Sfântul Iustin Martirul si Filozoful (+165) precizează că nu există popor la care să nu
fi fost predicat Hristos. Sfântul Averchie mărturisea pe la anul 180, că de la Roma și până la Eufrat a
găsit Biserici, creștini, Sfânta Euharistie și semnul IHTIS (pește), simbolul Mântuitorului.
Sfântul Irineu de Lugdunum-Lyon (+202) afirma, pe la 190: «creștinismul s-a răspândit și în
provinciile Iberia (Spania), Germania, la celţii din Galia și Britania, în Egipt, Libia, Grecia, Siria,
Asia Mică și în Orient (Adversus Haeresis I, 10, 2). Apologetul Tertulian afirma, pe la 200,
exagerând, dar influenţat de curentele milenariste, că: «a cupris toate Ţările, lăsând păgânilor doar
templele goale, și este cunoscut parţilor, mezilor, elamiţilor... sarmaţilor, dacilor... sciţilor și multora
altora» (Adversus Iudaeos 7, 4-8). Origen, în schimb, mult mai prudent în privinţa sfârșitului lumii,
preciza în Comentariul 39 la Evanghelia de la Matei, 24. 14, că: «dintre britani, germani, daci,
sarmaţi sau sciţi, cei mai mulţi nu au auzit cuvântul Evangheliei». Arnobiu de Sicca (+310) și Lucian
de Antiohia (+312) menţionau răspândirea creștinismului la perși, cât și convertirea unor orașe
întregi. În Palestina comunităţi creștine importante erau la Cezareea Palestinei, metropola provinciei,
unde Origen va înfiinţa în sec. III o școală catehetică și unde învăţatul preot Pamfil va înfiinţa o
bibliotecă foarte interesantă. Aici va comanda Constantin cel Mare 50 de exemplare de lux ale Sfintei
Scripturi. Tot aici va păstori și cunoscutul istoric bisericesc, episcopul Eusebiu. La începutul sec. IV
mai erau scaune episcopale la Ierusalim, Gaza, Emaus, Elefteropolis. Alte centre episcopale mai erau
în Fenicia la: Tyr, Sidon, Ptolemaida, Berit, Biblos; în Arabia la Bostra, cunoscută prin episcopul

Beril, întors de la erezia antitrinitară de către Origen. Între comunităţile creștine din Siria menţionăm:
Antiohia, cu o școală exegetică importantă din a doua jumătate a sec. III, Damasc, Bereea, Apameea,
Samosata.
În Siria orientală, numită Mesopotamia, formată din Oshroene, Adiabene, Mesopotamia, centrul
cel mai important era Edesa, primul oraș care a avut, spre anul 200, un locaș de cult public, și unde
exista o școală creștină. În provinciile Asiei Mici erau comunităţi numeroase: Efes, Smirna,
Philadelphia, Pergam, Tiatira, Laodiceea, Hierapolis. Nicomidia era reședinţa lui Diocleţian, și avea
o biserică în apropierea palatului imperial. Comunităţi creștine existau și la Niceea, Calcedon. În
provinciile sudice ale Asiei Mici: Cilicia, Pamfilia, Licia; în cele interioare: Licaonia, Pisidia, Galatia
erau, de asemenea, comunităţi crestine. Cele mai însemnate erau la: Tars, Mira, Iconiu, Attalia,
Perga, Listra, Derbe, Ancira.
În Egipt începuturile creștinismului sunt aproape necunoscute. Fără îndoială el a pătruns în sec. I
și este pus în legătură cu evanghelistul Marcu. Un aport deosebit l-ar fi avut comunitatea de iudei din
diaspora. Școala din Alexandria, din sec. III, numărul mare de martiri, dovedește înflorirea Bisericii
egiptene. La începutul secolului IV, Biserica Egiptului avea episcopi, iar Biserica Alexandriei
ajunsese cea mai importantă din tot Orientul. Centre creștine erau la Nicopolis, Arsinoe, Hermopolis,
Lycopolis. Din Egipt creștinismul s-a putut răspândi în Etiopia, deși nu avem știri despre o activitate
misionară aici până în secolul IV.
În Peninsula Balcanică, în Tracia, centre episcopale importante erau la Heracleea Traciei,
Byzantion și Filipopole. Tesalonicul, Larissa, Corintul, Atena, Nicopolis (în Epir) erau tot atâtea
centre creștine. Goţii așezaţi în Dacia și în regiunea de nord a Mării Negre au cunoscut creștinismul
prin contactul cu populaţia locală creștină și prin intermediul prizonierilor luaţi din provinciile
Imperiului. În Dalmaţia, actuala Italie, Illyria, Pannonia, crestinismul pătrunsese deja.
În Africa proconsulară se cunoaște existenţa unui creștinism militant. În sec. II sunt cunoscuţi
martirii scilitani, în anul 180. Cartagina este centrul bisericesc cel mai cunoscut în această parte. Aici
se ţineau deja, din anul 220, sinoade cu 70 de episcopi.

SFINȚI ÎN FEBRUARIE
1 Februarie 2015: Sfântul Mucenic Trifon și Sfintele Mucenițe Perpetua și Felicitas
Acesta era din satul Lampsac, din ținutul Frigiei și a trăit pe vremea
împăraților Gordian (238-249) și Decius (250-253). A cunoscut, încă din
copilărie, credința creștină și întărit de Duhul Sfânt, propovăduia dreapta
credință, împreună cu Sfântul Respice, fiind din același loc cu dânsul. Iar
când Decius a ajuns împărat și a pornit prigoana împotriva creștinilor, a
fost prins și Sfântul Trifon și dus fiind la Niceea, a fost aruncat în temniță,
la porunca dregătorului Acvilin, mai-marele Bitiniei. Deci, fiind chemat
să jertfească zeilor, el a mărturisit numele lui Hristos și a fost chinuit în
multe feluri; a fost atras pe roată, a fost purtat desculț prin cetate, pe
vreme de iarnă, până i-au degerat picioarele, umblând prin zăpadă; a fost
legat de cai, i s-au bătut cuie în picioare și a fost ars pe coaste cu făclii și

trupul i-a fost sfâșiat cu ghiare de fier. Și, îndurând toate acestea, Sfântul nu înceta a grăi, îndemnând
pe ceilalți creștini să nu se depărteze de la Hristos, socotindu-se fericit a suferi pentru El.
Și rămânând nestrămutat în hotărârea sa, a fost osândit să moară de sabie, dar, ne mai apucând
împlinirea poruncii, și-a dat sufletul la Dumnezeu în ziua de 1 Februarie.
Sfintele Mucenițe Perpetua și Felicitas au fost din Cartagina, pe vremea împărăției lui Sever.
Și au fost prinse din porunca dregătorului Cartaginei și, măcar că erau încă
nebotezate, au fost aruncate în temniță, împreună cu alți catehumeni, cu
toții, cinci la număr, și au primit, în taină, Botezul în temniță. Și Felicitas
era însărcinată în luna a opta și a născut în temniță, iar Perpetua avea un
copil de sân, pe care-l alăpta. Și, fiind scoase la întrebare, ele nu s-au
înduplecat nici de nesfârșita lor dragoste pentru prunci, nici de stăruințele
jalnice ale părinților și rudeniilor, ci au mărturisit, cu hotărâre și de bună
voie, credința lor în Hristos și au fost osândite să fie date spre mâncare, la
fiare, în circ, de ziua împăratului.
Dar nu au primit moartea în circ de la fiare și atunci au luat cununa
muceniciei, prin tăierea capului cu sabia. Și așa s-au sfârșit Mucenițele
Domnului și se face praznicul lor, în ziua de 1 Februarie.
8 Februarie 2015: Sfântul Mare Mucenic Teodor Stratilat și Sfântul Prooroc Zaharia
Acesta a trăit pe vremea împăratului Licinius (308-321), trăgându-se cu neamul din Evhaita. Și
fiind un general viteaz – numele de Stratilat arăta că era un mare
conducator de oaste – împăratul îi încredințase cârmuirea cetății
Heracleea, lângă Marea Neagră. Și întrecea Sfântul pe mulți, cu
podoaba sufletului, cu frumusețea trupului și cu puterea cuvântului și
mulți căutau să-l aibă prieten. Până și Licinius împăratul dorea să-l
întâlnească, măcar că auzise că era creștin. Auzind însă că acest
dregător al său, nu numai că s-a îndepărtat de cinstirea zeilor, dar se
ostenea și cu propovăduirea credinței în Hristos, și îndeamna, pe toți,
să se lepede de închinarea idolilor, împăratul hotărî să-l cerceteze el
însuși și, de nu se va întoarce, cu înfricoșătoare moarte să-l piardă.
A mers în Heracleea împăratul și, la cererea Sfântului Teodor, i-a
dat acestuia îngăduință să ia idolii de aur acasă la el, spre a-i cinsti, după datină. Dar, ducându-i
acasă, Sfântul a sfărâmat idolii în bucăți și i-a împărțit la săraci. Iar dacă s-a făcut ziuă, Maxențiu
sultașul a spus împăratului, că a văzut capul de aur al zeiței celei mari, Artemida, zeița care fusese
dată în ajun Sfântului Teodor și că acum era purtat de un sărac. Și acesta, fiind întrebat, a mărturisit
că de la Teodor Stratilat l-a primit. Și împăratul, auzind de o faptă ca aceasta a rămas mut de mânie.
Deci, poruncind slujitorilor, Sfântul a fost prins și adus înaintea sa. Și, mărturisind el că toate cele
spuse de sultaș sunt adevărate, Sfântul a fost osândit la chinuri grele și a îndurat Sfântul Teodor, cu
credință și cu bărbăție toate chinurile; pătimind, neîncetat propovăduia credința în Hristos. Deci,
împăratul, văzând că nu poate să-l întoarcă la zadarnica cinstire a idolilor, a poruncit să i se taie capul
și, astfel, s-a săvărșit în ziua de 8 Februarie.

Iar sfintele lui moaște au fost îngropate în cetatea de naștere, Evhaita, care mai apoi s-a numit
Theodoropol, în cinstea Sfântului. Peste multă vreme, în anul 1260, ele au fost duse la Veneția, unde
se află și astăzi. Tot în Veneția se află și o statuie a Sfântului Teodor, așezată pe un stâlp, din vestita
piață a Sfântului Marcu.
Sfântului Prooroc Zaharia. Numele însemnează “pomenirea lui Dumnezeu”, iar Proorocul
Zaharia era din neamul lui Israel, din tribul lui Levi, fiu al lui Varahia și s-a născut în robie. Nu-i
unul și același om cu Zaharia Proorocul-mucenic, de care vorbește
Mântuitorul în Evanghelie (Matei 23. 35). El era preot când a venit din
Babilon în Țara Sfântă și a propovăduit, împreună cu Proorocul
Agheu, îmbărbătând poporul la zidirea templului, pe vremea lui
Darius I (520 î.Hr.) și a lui Zorobabel, la șaptesprezece ani de la
întreruperea lucrărilor. Cu acest gând de îmbărbătare a poporului, a
folosit Proorocul, în cuvântul său, amintiri din trecut, fapte din vremea
sa și povestiri din viitor. El a proorocit, astfel, că Ierusalimul și
Templul vor fi clădite din nou și se vor umple de binecuvântări
cerești; că Zorobabel, chemat să zidească templul, este o preînchipuire
a lui Mesia, cel așteptat să vie; că Dumnezeu se va împăca cu Israel,
numai dacă acest popor va păzi dreptatea, primind un duh de milă și de rugăciune, iar neamurile
păgâne vor fi pedepsite și se vor întoarce la Dumnezeu, Care va fi singurul Dumnezeu peste tot
pământul; că Mesia va intra în Ierusalim biruitor și smerit, pentru o veșnică domnie de pace, iar
fericirea adusă de El va începe de la Ierusalim.
Cartea lui este cea mai lungă din scrierile proorocilor mici. Deci, proorocind el, încă și multe
altele, a adormit în Domnul cu pace, la adânci bătrâneți.
15 Februarie 2014: Sfântul Apostol Onisim, unul din cei șaptezeci de Apostoli
În cetatea Colose, din Frigia era pe vremea Sfinților Apostoli, un bărbat vestit și dregător de
seamă, cu numele Filimon. Și acesta, primind dreapta credință chiar de la Sfântul Pavel, s-a numărat
între cei șaptezeci de Apostoli ai Domnului, iar, mai pe urmă, și de treapta de episcop s-a învrednicit.
Deci, pe când Filimon deprindea credința cea nouă, era în casa lui un rob, anume Onisim care,
greșind cu ceva stăpânului său și temându-se de pedeapsă, a fugit de
la dânsul și s-a dus la Roma. Și acolo, aflând pe Sfântul Pavel în
lanțuri pentru credință a auzit de la dânsul cuvântul propovăduirii și
primind sfânta credință, s-a botezat de Apostolul Pavel și a rămas,
împreună cu Tihic, un alt tânăr, în slujba Apostolului.
Deci, a trimis Sântul Apostol pe Tihic să ducă creștinilor din
Colose o scrisoare, care se găsește și astăzi în Sfânta Scriptură. Și,
împreună cu Tihic, Apostolul a trimis și pe Onisim, cu o scrisoare
către Filimon, fostul său stăpân. În scrisoarea aceasta, Apostolul îl
roagă pe Filimon să-l ierte pe Onisim de greșeala lui și să-l
primească, nu ca pe un rob sau ca pe un frate iubit, ci ca pe Pavel
însuși: „Te rog pe tine, scrie Apostolul, pentru fiul meu, pe care l-am
născut fiind în lanțuri, Onisim, cel ce altădată nu-ți era de folos, dar

acum ție și mie ne este de folos, pe acesta ți l-am trimis, pe el însuși, adică, inima mea: primește-l. Eu
voiam să-l țin la mine ca în locul tău, să-mi slujească mie, care sunt în lanțuri, în locul tău, pentru
Evanghelie, dar n-am voit să fac nimic fără de încuviințarea ta, pentru ca fapta ta cea bună, să nu fie
silită, ci de bună voie. Că poate pentru aceea a fost despărțit de tine, ca veșnic să fie al tău, dar, nu ca
un rob, ci mai presus de rob, ca un frate iubit, mai ales pentru mine, dar, cu atât mai vârtos, pentru
tine, și după trup și în Domnul. Deci, dacă mă socotești părtaș cu tine, primește-l pe el, ca pe mine”
(Filimon 10 – 17).
Drept aceea, primind scrisoarea Filimon, l-a întâmpinat cu dragoste pe Onisim, ca pe un frate în
Hristos, l-a iertat și l-a eliberat pe el din robie. Iar Onisim, liber, se întoarse la Roma și-l însoțea pe
Sfântul Pavel, oriunde acesta propovăduia Evanghelia, până în Spania. Iar, după sfârșitul
Apostolului, sfințit fiind episcop de Sfântul Pavel, Onisim nu înceta a propovădui Împărăția lui
Hristos, mergând din cetate în cetate. Și a fost prins, pe vremea prigoanei lui Domițian (95). Deci,
răbdând multe chinuri de la dregatorul Tertil și rămânând neplecat în credință, i s-a tăiat capul. Și
așa, Sfântul Onisim s-a numărat cu bărbații apostolici ai Domnului.

EVENIMENTE PAROHIALE
Anul nou 2015 a debutat cu săvârșirea Sfintei Liturghii a Sfântului Vasile cel Mare în
prima zi a lui Ianuarie, de sărbătoarea Tăierii Împrejur a Domnului și Sfântului Vasile, urmată de
citirea Molitfelor marelui nostru Ierarh și dascăl al lumii.
În zilele de 2 și 3 Ianuarie, părintele paroh a mers cu Boboteaza, binecuvântând casele
Românilor din Wellington și din împrejurimi.
Luni, 5 Ianuarie, s-au făcut vizite pastorale la Românii din Palmerston North, cu această
ocazie fiind binecuvântate și casele dumnealor. De asemenea au fost cunoscute și câteva familii noi,
care și-au manifestat dorința de a veni pe viitor și la Biserică în Wellington.
Marți, 6 Ianuarie, de praznicul Botezului Domnului, după Săvârșirea Sfintei Liturghii, s-a
făcut slujba de sfințire a Aghiasmei Mari, care prin gustare și stropire cu ea, se dă credincioșilor spre
folosul trupesc și sufletesc, spre sfințirea caselor și spre alungarea vrăjmașilor văzuți și nevăzuți.
În ziua de marți, 27 Ianuarie, s-a ținut în Centrul Pastoral Misionar „Preot Gheorghe
Speranța”, o ședință ordinară a Consiliului Parohial, în care s-a analizat situația financiară a Parohiei.
Constatându-se că fondurile noastre se împuținează, s-a hotărât convocarea unei Adunări Generale
Parohiale Extraordinare pentru data de 22 Februarie 2015, pentru a solicita implicarea Comunității
pentru susținerea Parohiei și a lucrărilor de consolidare ce trebuie făcute, precum și pentru susținerea
în continuare a preotului paroh, a cărui viză expiră pe 17 Aprilie 2015. Pentru continuarea activității
Parohiei este necesară extinderea vizei actuale a preotului paroh. Cu această ocazie, invităm toți
membrii cotizanți la ședința din 22 Februarie, pentru a lua împreună cea mai bună decizie. Vă
așteptăm cu drag!

ÎNVĂȚĂTURI DUHOVNICEȘTI
Oare înţelepciunea nu strigă ea şi priceperea nu-şi ridică glasul său? Pe vârfurile cele mai
înalte, pe cale, la răspântiile drumurilor stă, pe lângă porţi, în împrejurimile cetăţii, la intrarea
porţilor, strigă tare: „Către voi, oamenilor, se îndreaptă strigătul meu şi glasul meu către voi, fii ai
oamenilor. Voi, cei simpli, învăţaţi cuminţenia şi voi, cei nebuni, înţelepţiţi-vă! Ascultaţi, căci voi
spune lucruri măreţe şi buzele mele se deschid pentru a înălţa ceea ce este drept; căci gura mea
grăieşte adevărul şi buzele mele se dezgustă de fărădelege. Toate graiurile gurii mele sunt întru
dreptate, în ele nu este nimic sucit şi fără rost; toate sunt lămurite pentru cel priceput şi drepte pentru
cei ce au aflat ştiinţa. Luaţi învăţătura mea mai degrabă decât argintul şi ştiinţa mai mult decât aurul
cel mai curat, căci înţelepciunea este mai bună decât pietrele preţioase şi nici lucrurile cele mai
preţioase nu au valoarea ei. Eu, înţelepciunea, locuiesc împreună cu prevederea şi stăpânesc ştiinţa şi
buna-chibzuială. Frica de Dumnezeu este urgisirea răului. Mândria şi obrăznicia, calea răutăţii şi gura
cea aprigă le urăsc eu. Al meu este sfatul şi buna-chibzuială, eu sunt priceperea, a mea este puterea.
Prin mine împărăţesc împăraţii şi principii rânduiesc dreptatea. Prin mine cârmuiesc dregătorii şi
mai-marii sunt judecătorii pământului. Eu iubesc pe cei ce mă iubesc şi cei ce mă caută mă găsesc.
Cu mine este bogăţia şi mărirea, averea vrednică de cinste şi dreptatea. Rodul meu e mai bun decât
aurul şi decât aurul cel mai curat, şi ceea ce vine de la mine este mai de preţ decât argintul lămurit.
Merg pe calea dreptăţii, în mijlocul căilor judecăţii drepte, ca să dau celor ce mă iubesc bogăţii şi să
le umplu cămările lor. Domnul m-a zidit la începutul lucrărilor Lui; înainte de lucrările Lui cele mai
de demult. Eu am fost din veac întemeiată de la început, înainte de a se fi făcut pământul. Nu era
adâncul atunci când am fost născută, nici chiar izvoare încărcate cu apă. Înainte de a fi fost întemeiaţi
munţii şi înaintea văilor eu am luat fiinţă. Când încă nu era făcut pământul, nici câmpiile, nici cel
dintâi fir de praf din lume, când El a întemeiat cerurile eu eram acolo; când El a tras bolta cerului
peste faţa adâncului, când a întărit norii sus şi izvoarele adâncului curgeau din belşug, când El a pus
hotar mării, ca apele să nu mai treacă peste ţărmuri şi când El a aşezat temeliile pământului, atunci eu
eram ca un copil mic alături de El, veselindu-mă în fiecare zi şi desfătându-mă fără încetare în faţa
Lui; dezmierdându-mă pe rotundul pământului Lui şi găsindu-mi plăcerea printre fiii oamenilor. Şi
acum, fiilor, ascultaţi-mă! Fericiţi sunt cei ce păzesc căile mele! Ascultaţi învăţătura, ca să ajungeţi
înţelepţi, şi nu o lepădaţi. Fericit este omul care ascultă de mine şi veghează în fiecare zi la porţile
mele şi cel ce străjuieşte lângă pragul casei mele! Cel ce mă află, a aflat viaţa şi dobândeşte har de la
Domnul; iar cel ce păcătuieşte împotriva mea îşi păgubeşte viaţa lui. Toţi cei ce mă urăsc pe mine
iubesc moartea”. (Pilde 8. 1 – 36)

JURNAL DE GOSPODINĂ
Ruladă de cașcaval
Ingrediente:
1 calup de cașcaval;
250 g șuncă presată;

3 ouă fierte;
1 ceapă;
3 căței de usturoi;

pătrunjel verde;
sare, piper.

130 g unt;
150 g brânză topită;

Mod de preparare:
Șunca presată, ceapa, ouăle fierte și pătrunjelul, se toacă mărunt; usturoiul se pisează, se pun
într-un bol și se adaugă untul la temperatura camerei și brânza topită, se amestecă bine până se
omogenizează toate ingredientele. Se condimentează cu sare și piper după gust.
Punem apă la fiert într-o cratiță și lăsăm să fiarbă; după ce a fiert, luăm de pe foc și punem în ea
bucata de cașcaval cu ambalaj cu tot. Acoperim cu un capac și lăsăm să se topească cașcavalul,
aproximativ 20' - 25' sau puteți să topiți cașcavalul în cuptorul cu microunde, fără ambalaj. În
momentul în care s-a muiat cașcavalul, trebuie să arate ca o cocă moale de întins.
Întindem cașcavalul pe o folie de plastic cu sucitorul cât este cald, două foi subțiri din care
rezultă două rulade. Punem jumătate din umplutura făcută mai sus pe prima foaie, iar restul de
umplutură pe cealaltă foaie de cașcaval. Rulăm foile de cașcaval, apoi și folia de plastic peste ele.
Punem la frigider pentru 3 – 4 ore sau peste noapte. Se servește ca aperitiv sau mic dejun. POFTĂ
BUNĂ!

POVESTEA VORBEI
„A da bir cu fugiții”. De la început observăm că expresia este foarte veche, contemporană cu
statele feudale române,în care domnitorul percepea impozite sub numele de bir sau dajdie. O formulă
mai veche și mai lungă a expresiei este„a da bir cu fugiții in Balta”. Se pare ca expresia provine din
epoca fanariotă, dintr-o vreme în care pașa de la Isaccea avea sub stăpânire și Balta Brateșului, din
regiunea Dobrogei, loc în care se refugiau oamenii care încălcaseră legea sau țărani din sudul
Moldovei care voiau să scape de plata birurilor, din cauza fiscalităţii excesive din epoca domniilor
fanariote.Scriitorul Theodor Codrescu confirmă aceste lucruri în volumul VII din „Uricariul”:
„Turcii, stăpânind Balta Brateșului cu bălțile cele mici, primeau pe toți destrămații care făceau
felurite crime în părțile celelalte ale Moldovei. Aici blestemații erau apărați de pedeapsa legii”.
„A da bir cu fugiții”, ca și o altă expresie sinonimă, „a da dajde cu mazilii”, semnifica la
început sustragerea de la plata impozitului, dar cu timpul, prin generalizare, semnificația ei a devenit
sustragerea de la o obligație oarecare, de la o îndatorire, fuga de muncă sau de la locul faptei.

SĂ CUNOAȘTEM ROMÂNIA
Relieful României
Relieful României se compune din trei trepte majore și anume: cea înaltă a Munților Carpați, cea
medie care corespunde Subcarpaților, dealurilor și podișurilor și cea joasă care corespunde câmpiilor,

luncilor și Deltei Dunării. Caracteristicile principale ale unităților de relief sunt proporționalitatea
(31% munți, 36% dealuri și podișuri, 33% câmpii și lunci) și dispunerea concentrică a treptelor
majore ale reliefului. Pe teritoriul României se întâlnesc toate formele de relief.
Munții Carpați formează o coroană centrală cu pășuni pentru creșterea animalelor, cu păduri
bogate, cu izvoare ce generează ape curgătoare puternice. Dealurile acoperite cu livezi și viță de vie
înconjoară Carpații. Câmpiile au soluri fertile și subsoluri cu zăcăminte naturale. Teritoriul țării este
peste tot locuibil oferind posibilități de dezvoltare economică practic nelimitate. Munții, dealurile și
câmpiile ocupă fiecare aproximativ o treime din suprafața totală. Marile unități de relief sunt forme
de relief având caracteristici proprii:
1. Podișul Transilvaniei este așezat în mijlocul țării;
2. Munții Carpați înconjoară Podișul Transilvaniei;
3. Dealurile Subcarpatice sunt așezate în jurul Munților Carpați;
4. Podișul Moldovei este așezat la răsărit;
5. Podișul Getic este așezat la sud;
6. Câmpia de Vest este așezată la apus;
7. Câmpia Română este așezată la sud, până la Dunăre;
8. Podișul Dobrogei este așezat între Dunăre și litoralul Mării Negre.
Formarea reliefului
Relieful României este rezultatul mai multor procese pe care scoarța terestră a suferit-o de-a
lungul a sute de milioane de ani. În Europa prin cutanare s-au înălțat câteva formațiuni printre care și
o parte din Dobrogea (Podișul Casimcei), apoi s-a format un lanț muntos numit hercinici ce ajungeau
până în Dobrogea (Munții Măcinului). După câteva milioane de ani o parte din munții hercinici, ca
urmare a mișcării scoarței terestre, au dispărut. Se formează mai apoi lanțul alpino-carpatohimalaian, formațiune muntoasă ce cuprinde întreg uscatul euro-asiatic. Carpații s-au format ca
urmare a încrețirii Pământului într-un timp foarte îndelungat. La formarea lor au contribuit și
erupțiile vulcanice din estul Podișului Transilvaniei, unde s-a creat și cel mai lung șir de munți
vulcanici din Europa.
Carpații românești fac parte din marele lanț muntos alpino-carpato-himalayan, apărut în urma
orogenezelor alpine. Spre deosebire de Munții Alpi, în continuarea cărora se află, Carpații Românești
sunt munți de înălțime mijlocie, menținându-se sub altitudinea de 3000 de metri. Ei se împart în trei
grupe:
- Carpații Orientali: granița de Nord – Valea Prahovei;
- Carpații Meridionali: Valea Prahovei – Culoarele Timiș – Cerna – Bistra;
- Carpații Occidentali: Valea Dunării – Valea Someșului.
În acest număr vom vorbi despre Munții Carpați și vom continua cu celelalte zone de relief în
numărul următor.
Carpații Orientali. Se desfășoară de la granița de Nord cu Ucraina până la Valea Prahovei.
Altitudinea medie este de 1300 m, puține vârfuri depășesc 2000 m, cum ar fi în munții Rodnei, Vf.
Pietrosu 2303 m și Vf. Ineu, 2279 m. În Carpații Orientali se găsește cel mai lung șir de munți
vulcanici din Europa: Munții Oaș, Muții Gutâi, Munții Țibleș, Munții Călimani, Munții Gurghiului,
Munții Harghitei. Sunt ușor de străbătut dintr-o parte în alta datorită văilor, apelor curgătoare,

pășunilor și a depresiunilor. Carpații Orientali au numeroase resurse subsolice: minereuri neferoase
(munții Țibles), și feroase, cărbuni, sulf, ape carbogazoase și resurse solice: păduri și fânețe naturale.
Se împart în trei subgrupe:
- Grupa Nordică sau Carpații Maramureșului și ai Bucovinei;
- Grupa Centrală sau Carpații Moldo-Transilvani;
- Grupa Sudică sau Carpații Curburii.
Carpații Meridionali. Se desfășoară de la Valea Prahovei până la Culoarele Timiș – Cerna –
Bistra. Sunt situați în partea central-sudică a României, la Sud de Depresiunea Colinară a
Transilvaniei. Sunt cei mai înalți din Carpații românești, având multe vârfuri peste 2000 m. Primele 3
ca altitudine sunt: Vârful Moldoveanu, 2544 m, Vârful Negoiu, 2535 m și Vârful Parângul Mare,
2519 m. Au puține depresiuni și trecători. Carpații Meridionali sunt săraci în resurse naturale:
cărbuni superiori în Bazinul Petroșani și roci pentru construcții.
Se împart în patru grupe:
- Grupa Munților Bucegi;
- Grupa Munților Parâng;
- Gropa Munților Făgărași;
- Grupa Munților Retezat-Godeanu.
Carpații Occidentali. Sunt formați din Munții Apuseni și Munții Banatului, situați în vestul și
respectiv, sud-vestul țării. Culmile lor nu depăsesc 1850 m, motiv pentru care sunt considerați munți
de înălțime medie. Carpații Occidentali se întind la Nord până la Valea Someșului, la Sud până la
Valea Dunării, la Est până la depresiunea Colinară a Transilvaniei și Carpații Meridionali, la vest
Câmpia de Vest. Se prezintă ca un “castel de ape”, din care izvorăsc multe râuri cu un debit bogat
datorită precipitațiilor mai abundente decât în celelalte râuri.
Se împart în trei grupe principale:
- Grupa Munților Banatului;
- Grupa Munților Poiana Ruscă;
- Grupa Munților Apuseni.
Clima. În Carpați este umedă și răcoroasă, cu amprentă continentală. Temperatura și cantitatea
de precipitații se modifică în funcție de creșterea altitudinii. Temperatura anuală medie în munții
mijlocii este de +2°C – +4°C, iar cantitatea de precipitații este de 800-1200 mm/an. În zona alpină,
temperatura medie anuala scade la +0,5°C la -2,5°C, iar precipitațiile anuale ating, mai ales pe
versanții nordici, 1400 mm și chiar mai mult.
Flora. Podoaba munților este haina lor vegetală. Flora Carpaților cuprinde 1350 de specii; în
funcție de altitudine și de condițiile climaterice, se pot distinge mai multe etaje de vegetație, extrem
de diversificată. Pe versanții nordici ai Carpaților Meridionali, de la cca 600 m, începe etajul fagului,
până la cca 900-1000 m. De la 1000-1200 m, urmează o zonă de tranziție spre etajul cu molid, brad și
mai puțin fag. Pana la 1400-1500 m, se pot întâlni, alături de fagi izolați și paltinul, plopul tremurător
și mesteacănul. Mai sus de etajul pădurilor alpine, se întinde zona jnepenișurilor. Mai sus de etajul
jnepenișurilor, se află cel al tufișurilor pitice: câmpii de smirdar, afin și merișor.
Fauna. Este și ea deosebit de bogată și diversificată. Insectele numără specii variate, prezente
pretutindeni. Pe înfloritele pajiști alpine atrag atenția numeroși fluturi și variate specii de gândaci. În

râurile limpezi de munte trăiesc păstrăvul și lipanul. În gropile adânci și umede din pădurile de fag
poate fi întâlnită, ocazional, salamandra. În pădurile de foioase trăiește șarpele, iar pe coastele însorite
pot fi văzute viperele-cu-cruce. Șopârlele trăiesc din zona de pădure până în zona alpină. În pădurea
de fag trăiesc cca 100 de specii de păsări. Majoritatea mamiferelor care trăiesc în Carpații Romaânești
sunt locuitori ai pădurilor, între acestea fiind: cerbul carpatin, ursul brun, râsul, jderul, bursucul,
vulpea, etc. Regiunile stâncoase constituie împărăția caprelor negre, unde trăiește și salamandra de
munte.

COLȚUL COPILĂRIEI
Bătrânica și Spiridușul
Într-o bună zi o bătrânică se plimba pe afară când a auzit un zgomot ușor. Poc, poc, poc! Poc,
poc, poc!
„Mă-ntreb ce poate fi”, a zis bătrânica.
S-a furișat în spatele unui copac și de acolo, spre marea ei surpriză, a văzut un spiriduș
îmbrăcat în haine verzi. Acesta lovea cu un ciocan micuț, făcând pantofi pentru alți spiriduși și zâne
mititele.
Bătrânica l-a apucat pe spiriduș de gulerul hainei. „Te-am prins, Domnule Spiriduș!” a strigat ea.
„Într-adevăr m-ai prins”, a spus calm spiridușul. „Dar îți mulțumesc dacă îmi dai drumul să mă
pot întoarce la treaba mea”.
„Ooo, nu”, a spus bătrânica. „Nu înainte să-mi spui unde-ți este oala cu aur. Toată lumea știe că
atunci când prinzi un spiriduș el trebuie să-ți arate unde-i este îngropată oala cu aur”.
Spiridușul a râs. „Deci, vrei oala mea cu aur, nu-i așa? Foarte bine. Urmează-mă atunci și-ți voi
arăta unde se află îngropată”. Spiridușul a pornit-o înainte urmat de bătrânica care se ținea strâns de
haina lui.
Într-un final au ajuns într-un câmp unde creșteau sute de tufișuri. Spiridușul a arătat spre unul
dintre ele și a spus: „Sapă sub acest tufiș și vei găsi tot aurul pe care ți-l dorești”.
Bătrânica s-a uitat la pământul tare. „Trebuie să mă-ntorc acasă și să iau o lopată”, a spus ea.
„Dar mai întâi am să leg de tufiș eșarfa mea cea roșie. Așa voi ști unde să sap când mă-ntorc cu
lopata”.
„Bună idee”, a spus spiridușul cu o sclipre in ochi. „Să te bucuri de aurul ce-l găsești!” Și făcând
semn cu mâna, spiridușul a dispărut.
Bătrânica a alergat spre casă și a luat o lopată. Pe drumul înapoi s-a gandit cum să cheltuiască
aurul ce-l va găsi.
Dar când a ajuns din nou în câmp, ochii i s-au mărit de surpriză. În locul unei singure eșarfe
roșii, a văzut sute la fel. Fiecare tufiș avea o eșarfă roșie legată de el!
„Ooo, nu!” a strigat bătrânica. „Spiridușul acela m-a păcălit! Nu pot săpa sub toate aceste
tufișuri. Acum trebuie să mă-ntorc acasă fără oala mea cu aur”.
Și asta a făcut.

Activități pentru copii
Labirinturi
Ajută animalele să își găsească mâncarea în poza nr. 1
Ajută-i pe cei 2 cowboy să parcurgă deșertul și să ajungă pe malul râului, poza nr. 2
poza nr. 1
poza nr. 2

Desene

Linii de trasat
Trasează liniile și vei descopri un animăluț.

Pagină realizată de doamna Preoteasă Mariana Floroiu

SFATUL MEDICULUI
GUTA. Această afecțiune face parte din
categoria bolilor articulare inflamatorii, fiind, de
fapt, o poliartrită cu substrat metabolic. Cauza
artritei gutoase este creșterea în sânge a acidului
uric, un deșeu metabolic provenit din degradarea
purinelor. Acidul uric este bine tolerat la o
concentrație serică obișnuită, el fiind un
constituent biochimic normal, dar ulterior
concentrației serice exagerate, începe să se depună
în țesuturi, în special în sinoviala articulară. Sunt preferate articulațiile suprasolicitate circulator și
gravitațional, cum ar fi articulația metatarso - falangiană a degetului unu al membrului inferior
(degetul mare al piciorului).
Criza articulară debutează brusc, adesea noaptea, cu inflamarea serioasă a articulației respective
(tumefiere, roșeață, căldură locală), cu dureri intense, neameliorate de analgeticele tipice (algocalmin,
paracetamol) sau de antiinflamatoarele comune (diclofenac, ketonal etc). Puseul de gută are factori
precipitanți clari, cauza cea mai frecventă fiind excesul alimentar (masa bogată în alimente care
conțin purine, potențată, când este cazul, de consumul concomitent de alcool, chiar în cantități
moderate). Se poate ca factorii precipitanți să fie și alții, cum ar fi: excesul alcoolic singular, chiar
fără abuz alimentar purinic, traumatismele, în special cele la nivel local, efortul fizic care depășește
gradul de antrenament al persoanei, efectuarea de intervenții chirurgicale, terapia antimetabolică

purinică greșit condusă sau boli medicale serioase și severe, cum ar fi
infarctul acut de miocard sau accidentul vascular cerebral.
Guta se asociază adesea cu obezitatea, creșterea lipidelor în sânge,
hipertensiunea arterială (complexul metabolic). În evoluția spontană, fără
regim alimentar hipopurinic și tratament medicamentos, guta devine
poliarticulară, atingând din ce în ce mai multe articulații; acidul uric se
depune în țesuturi sub formă de tofi gutoși (găsiți de exemplu, după
ureche, în jurul genunchiului sau al cotului etc.) sau se aglomerează în
rinichi, formând calculi uratici. Este o boală care apare adesea după vârsta
de 35 ani și care este mult mai frecventă la bărbați (femeile reprezintă numai 5 sau 10% dintre
pacienții cu gută). Pacientul gutos trebuie neapărat să se adreseze medicului, în scopul de a i se
recomanda un regim de viață corect și a i se prescrie medicamentele indicate (atât pentru tratarea
atacului acut articular, cât și pentru un tratament medicamentos cronic). Baza terapiei în gută o
reprezintă regimul alimentar.
Ca principii generale de dietă, se solicită un regim hipocaloric, hiposodat (cât mai puțină sare
alimentară), sărac în alimente care conțin purine, hipolipidic, hipoproteic, normoglucidic sau chiar
discret hiperglucidic la cei care nu asociază diabet zaharat, bogat în lactate (care au avantajul de a
alcaliniza urina și a împiedica astfel, formarea de calculi de acid uric), cu o hidratare corectă (minim
trei litri de lichide per 24 ore). Aportul de purine este adus din alimentele care conțin peste 100 g
purine la 100 g aliment, cum ar fi: vânatul, ficat, rinchi, momite, creier, anumiți pești-hamsii,
scrumbie, sardine, hering, macrou și produse din pește – icre; drojdia de bere, panificație, carnea de
animal tânăr - pui, vițel, carnea de gâscă, potârniche, concentratele de carne. Acestea trebuie excluse
COMPLET din dieta în atacul acut de gută și evitate între atacuri. În aceeași categorie intră și
băuturile alcoolice, în special vinul roșu. Alte alimente care conțin purine, dar la un nivel mai
rezonabil (sub 100 g purine la 100 g aliment): carne și pește, exceptând cele enumerate în prima
categorie, moluște, fructe de mare, anumite legume - ciuperci, spanac, mazăre uscată, fasole uscată,
linte, sparanghel, conopidă, păducel, ovăz, germeni de grâu, tărâțe. Consumul lor ocazional nu crește
acidul uric în sânge - uricemia, dar ele trebuie evitate în atacul de gută și consumate cu moderație
între atacuri. Din cauza conținutui crescut de purine al tărâțelor, se preferă pâinea albă sau se
limitează consumul de pâine integrală. Alte alimente au un conținut neglijabil de purine și este permis
consumul lor, fără restricții: majoritatea legumelor, fructe și sucuri din fructe, înghețată, unt,
margarină, prăjituri, cereale și produse din cereale - orez, porumb, pâine de porumb, mălai, faină albă,
pâine albă, macaroane, tăiței, budincă, lapte, iaurt, brânzeturi, ulei, măsline, murături, oțet,
condimente, zahăr, sare, ouă. În ceea ce privește alimentele bogate în colesterol (ouă, carne grasă,
cașcaval, smântână etc.), regimul alimentar din
gută le permite, dar în limitele nutriției corecte.
Acest lucru este valabil și pentru cantitatea de
sare, zahăr, produse zaharoase, alte dulciuri, cafea
din dietă.
Respectând aceste principii, un pacient cu
gută poate trăi la fel de bine ca și un om fără
alterarea metabolismului purinic.

MEDITAȚII
Lăsându-ne purtați de grijile vieții încoace și încolo, de multe ori uităm care este scopul
vieții noastre pe pământ: ajungerea la asemănarea cu Dumnezeu. Și în loc să ne îngrijim de suflet
ca și când am muri mâine, neglijăm sufletul ca și când nu am muri niciodată și uităm demnitatea
de care Dumnezeu ne-a făcut parte: suntem creați după Chipul Său, cu însăși mâna Sa! Ar fi bine
ca din când în când să ne aducem aminte cine suntem și cine a sădit bobul credinței în sufletele
noastre și să ne conformăm viața cu voia Făcătorului nostru. Dar să nu uităm că și copiii noștri
trebuie să ajungă la asemănarea cu Dumnezeu. Și asta depinde de noi...
Amintindu-ne de... noi
de preot Nicolae Floroiu
Dac-amintirile-ar pieri
Și sufletu-ar îmbătrâni,
Chiar un secol de-am trăi,
Pierzând curăția vieții,
De noi cin’ și-ar aminti?
Dar dacă noi ne amintim
De cei pe care-i moștenim,
Prin cei pe care îi sădim,
Putem în timp să dăinuim.

Mai trebuie a ne-aminti
Că urmașii vor trăi
Cu cele ce noi vom sădi
În sufletul lor de copii.
Deci de sădim Cuvântul Vieții
În ogorul tinereții,
Păstrând suflet de copii,
Numele noastre-ar străluci
Ca roua-n raza dimineții.

